Stanovy
TJ Slovan Moravská Třebová, z.s.
Oddíl tenis
I.
Název a sídlo
1. Tenisový klub Slovan Moravská Třebová(dále jen "TK") je součástí Tělovýchovné Jednoty Slovan
Moravská Třebová
2. Sídlem TK jsou tenisové kurty u aquaparku

II.
Poslání a cíle

1. Posláním TK je vytváření podmínek a všestranná péče o rozvoj tenisu a ochrana práv a
oprávněných zájmů jeho členů v souvislosti s jejich činností v rámci TK.
2. K naplnění tohoto poslání TK zejména:
podporuje zájmy svých členů týkající se jejich činnosti v TK
pořádá tenisové události ve své působnosti nebo pověřuje jejich uspořádáním členy TK ,
případně smluvní partnery a k tomu sestavuje termínové listiny
řídí systém výběru a výchovy sportovně talentované mládeže
podporuje výkonnostní tenis a rozvoj mládežnického tenisu
pečuje a podporuje rozvoj tenisových sportovních zařízení
získává finanční a jiné prostředky pro rozvoj tenisu.
vydává vlastní tiskové materiály pro potřeby svých členů

III.
Členství v TK

1. Členství ve TK je dobrovolné
2. Členství osob v TK se nabývá prostřednictvím zaplacení příslušné částky pro daný rok. Členem
se může stát každá osoba, která má zájem podílet se na plnění poslání TK, zejména rozvíjet
výkonnostní tenisovou činnost. Členství v TK schvaluje Výkonný výbor.
3. Člena, který ještě nedovršil v den konání VH, nebo MVH 18ti let a reprezentuje oddíl
v mistrovských soutěžích smíšených družstev, jednotlivců, může na VH, nebo MVH zastupovat
jeho zákonná osoba a hlasovat v rámci VH, nebo MVH.
4. Mezi základní práva a povinnosti členů, jež jim musí být zajištěna, a členy plněna, patří:
 navrhovat i volit své zástupce do orgánů TK od 18 let věku a být volen do orgánů TK
 obracet se s připomínkami, náměty, podněty, návrhy, žádostmi a stížnostmi na orgány TK, s
právem písemné odpovědi do 30 dnů od obdržení takového podání
 platit příspěvky stanovené příslušným orgánem TK
 podřídit se rozhodnutím orgánů TK
 dodržovat stanovy TK, řády a veškeré další předpisy upravující činnost v rámci TK
4.Členství osob v TK zaniká:
vystoupením
vyškrtnutím člena pro neplacení členských příspěvků
vyloučením člena pro závažné porušení členských povinností nebo jednání proti zájmům TK
úmrtím člena
IV.
Udržovací poplatek
1. Udržovací poplatek činí 50, Kč
2.Udržovací poplatek slouží k tomu, pokud stávající člen není schopen využívat v ten daný
rok tenisový areál
3. Osoba, která zaplatí udržovací poplatek, není členem oddílu a nemá právo účastnit se VH
popř. MVH

V.
Orgány TK
Orgány TK jsou:
1. Valná hromada (dále jen „VH")
2. Předseda
3. Výkonný výbor(dále jen "VV")

VI.
Valná Hromada
1. VH je nejvyšším volebním, legislativním a schvalujícím orgánem TK. Řádná VH se koná
jedenkrát za rok. Svolává ji předseda písemnou(popř. emailem) pozvánkou zaslanou členům
spolu s termínem a programem VH, nejpozději patnáct dnů před dnem konání VH.
2. Mimořádná VH (dále jen „MVH“) musí být svolána do dvou měsíců předsedou, pokud o ní
písemně požádá nadpoloviční většina členů TK. Předseda ji svolává písemnou pozvánkou
zaslanou členům nejpozději patnáct dnů před termínem konání MVH.
3. Do výlučné pravomoci VH patří:
 schvalovat stanovy TK, jejich změny a doplňky
 volit členy VV
 rozhodovat o zrušení TK a způsobu likvidace jeho majetku
 schvalovat dlouhodobé i roční plány činnosti TK a zprávy o činnosti TK předkládaných VV
 volba delegátů na VH TJ Slovan Moravská Třebová, z.s.
4. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni členi TK, a kteří tvoří alespoň
polovinu všech hlasů. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných
členů.

5. V případě, že 15 minut po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů

s hlasem rozhodujícím, rozhodne předseda o náhradním termínu konání valné hromady.
Náhradní valná hromada má stejný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu
přítomných.

6. Předseda je povinen zajistit vyhotovení zápisu z VH a zpřístupnit jej členům TK, zápis
podepisuje předseda a zapisovatel zvolený VH.

VII.
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem TK, který je volen VV na období pěti let. Předseda jedná
jménem TK samostatně. Předsedou se může stát každý člen TK starší 18 let. Návrhy na kandidáty
předsedy může podat kdokoliv z řad zvoleného VV TK.
2. Předseda je představitelem TK, který zastupuje a hájí zájmy TK vůči třetím osobám
3. Do výlučné pravomoci předsedy patří:
 svolávat řádné a mimořádné VH
 svolávat a řídit řádné a mimořádné zasedání VV
 předkládat návrhy na odvolání volených členů VV
 předkládat návrhy na vyloučení členů TK
4. V případě, že předseda nemůže z vážného důvodu vykonávat svoji funkci po dobu souvisle
alespoň tří měsíců, případně, že výkon jeho funkce zanikne před uplynutím funkčního období z
některého důvodu uvedeného v těchto stanovách, jsou členové VV povinni svolat mimořádnou
VH, a to nejpozději do tří měsíců poté, kdy se dozví o takové skutečnosti.
5. Výkon funkce předsedy zaniká:
 zvolením nového předsedy VH po uplynutí funkčního období
 odvoláním předsedy VH v průběhu funkčního období
 vzdáním se funkce
 úmrtím

VIII.
Výkonný výbor

1. VV je výkonným orgánem TK, který je volen VH na období 5 let a který řídí činnost TK v
souladu s těmito stanovami, obecně závaznými právními předpisy, jakož i jinými předpisy,
kterými je TK vázán, a rozhodnutími ostatních orgánů TK.
2. VV se skládá z předsedy, a minimálně dalších 4 členů VV. Počet členů VV musí být lichý.
3. Jednání VV řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí člen VV. Jednání VV se mohou
zúčastnit i pozvaní hosté. VV je schopen se usnášet, pokud jsou přítomni členové, kteří mají
alespoň polovinu všech hlasů. VV rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných členů.
4. Funkční období členů VV je pětileté.
5. Odvolání volitelných členů VV může být provedeno na základě návrhu předsedy.
6. VV se schází zpravidla 1x měsíčně. Jednání VV svolává předseda. Mimořádné zasedání VV
může svolat i člen VV . Určený člen VV vyhotovuje a podepisuje zápis ze zasedání VV.
7. VV zejména:
 operativně řídí činnost TK v souladu s těmito stanovami a jinými vnitřními předpisy TK, obecně
závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími přijatými jinými orgány TK v rámci jejich
pravomoci a působnosti
 rozhoduje o všech otázkách, které nejsou těmito stanovami svěřeny do pravomoci jiných
orgánů TK
 připravuje ve spolupráci s předsedou veškeré podklady pro jednání VH.
8. Členství ve VV zaniká:
 zvolením nového VV po uplynutí funkčního období
 odvoláním člena VV
 vzdáním se členství
 úmrtím
9. V případě, že členství některého volitelného člena VV zanikne před uplynutím funkčního
období, je předseda povinen provést kooptaci nového člena VV, kterou musí předložit ke
schválení na nejbližším zasedání VV. Při zániku členství většího počtu členů VV je povinen
předseda svolat do dvou měsíců mimořádné zasedání VV pro volby nového VV.

IX.
Majetek a hospodaření TK
1. Majetek TK tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
2. Zdrojem majetku TK jsou zejména:
 členské příspěvky
 sponzorské dary
 příjmy z vlastní činnosti
 ostatní příjmy
3. Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným VV na období 1 roku.
4. Schvalování převodů a nakládání s nemovitým majetkem TK schvaluje VH. (nebo MVH).
X.
Závěrečná ustanovení
1. Změny a doplňky stanov TK je oprávněna schvalovat VH.(nebo MVH)

V Moravské Třebové 2.3.2018

Předseda TK

